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B9-0282/2020

Резолюция на Европейския парламент относно Русия, отравянето на Алексей 
Навални
(2020/2777(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции и препоръки относно Русия, и по-
специално своята резолюция от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на 
демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“1, своята препоръка до 
Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за 
руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски2, както и своите 
резолюции от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-специално случая с Алексей 
Навални3, от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер 
Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия4 и от 6 април 2017 г. 
относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи5,

– като взе предвид Конвенцията за забрана на разработването, производството, 
натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване 
(Конвенцията за забрана на химическото оръжие), която забранява употребата, 
разработването, производството, складирането и преноса на химическо оръжие,

– като взе предвид Конституцията на Русия, и по-специално член 29, който 
защитава свободата на словото, както и международните задължения в областта 
на правата на човека, с които Русия се е ангажирала като член на Съвета на 
Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН,

– като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от 
Международния пакт за граждански и политически права, които предвиждат, че 
никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание, по които страна е и Руската федерация,

– като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на 
човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември1998 г.,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 20 август 2020 г. Алексей Навални се почувства недобре 
при полета от Томск до Москва, по време на който той показа признаци на 
отравяне; като има предвид, че след като той беше транспортиран до Германия, на 
2 септември германското правителство официално обяви, че токсикологичният 
анализ, извършен от медицински експерти и специализирана лаборатория в 

1 OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 250.
2 OВ C 408, 30.11.2017 г., стр. 43.
3 OВ C 300, 18.8.2016 г., стр. 2.
4 OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 126.
5 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 56.
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Германия, е показал несъмнено, че Алексей Навални е отровен с 
нервнопаралитично химическо вещество от групата „Новичок“;

Б. като има предвид, че Алексей Навални се намира в отделението за интензивно 
лечение на берлинска болница, в тежко състояние;

В. като има предвид, че нервнопаралитичните вещества от групата „Новичок“ 
представляват бойни нервнопаралитични вещества, разработени от Съветския 
съюз и Руската федерация, и че неотдавна те бяха използвани при атаката от март 
2018 г. срещу бившия руски разузнавач Сергей Скрипал и неговата дъщеря Юлия 
в Солсбъри, Обединеното кралство; като има предвид, че атаката доведе и до 
случайната смърт на пребиваващата в Еймсбъри Дон Стърджис;

Г. като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на 
Европа и страна, подписала Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и 
Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание, се е ангажирала да спазва принципите на 
демокрацията, върховенството на закона и зачитането на основните свободи и 
правата на човека; като има предвид, че Европейският съюз нееднократно е 
предлагал допълнителна помощ и експертен опит, за да подпомогне Русия да 
модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него, в 
съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

Д. като има предвид, че производството, складирането и употребата на химически 
оръжия и техните прекурсори са забранени съгласно Конвенцията за забрана на 
химическото оръжие, по която Руската федерация е страна;

Е. като има предвид, че неотдавнашният опит за убийство е само най-пресният 
пример за много сериозното отстъпление по отношение на защитата на правата на 
човека и зачитането на общоприетите демократични принципи и принципите на 
правовата държава в Руската федерация;

Ж. като има предвид, че на 8 септември върховният комисар на ООН по правата на 
човека Мишел Башле призова настойчиво правителството на Руската федерация 
да проведе цялостно, прозрачно, независимо и безпристрастно разследване или да 
окаже пълно сътрудничество за провеждането му;

З. като има предвид, че министрите на външните работи на държавите от Г-7 
осъдиха потвърденото отравяне на Алексей Навални и призоваха Русия да 
осигури незабавно пълна прозрачност по въпроса за това кой носи отговорността 
за нападението;

И. като има предвид, че според Центъра за правата на човека „Мемориал“ в Руската 
федерация има най-малко 60 политически затворници, а други лица биват 
преследвани, без лишаване от свобода;

Й. като има предвид, че в периода 25 юни – 1 юли 2020 г. Русия организира 
референдум за реформа на конституцията, който беше проведен набързо в 
контекста на пандемията от COVID-19 и който според руската организация за 
наблюдение на изборите „Голос“ не отговаря на руските или международните 
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стандарти и е белязан от множество нередности в периода преди провеждане на 
гласуването, по време на самото гласуване и при преброяването на бюлетините;

К. като има предвид, че в Русия не се провеждат свободни и честни избори, и като 
има предвид, че опозиционните партии и кандидати биват постоянно 
преследвани, сплашвани и лишавани от правото на участие в политическия 
живот; като има предвид, че на 7 септември 2020 г. 13 кандидати от партията 
„Яблоко“ бяха изключени от изборите за Общински съвет на Осиново за активно 
участие в движението „Диоксиново“, което се противопоставя на изграждането на 
инсталация за изгаряне; като има предвид, че на следващия ден апартаментите на 
трима кандидати за общински съвети и регионални парламенти от партията 
„Яблоко“ – Руслан Зинатулин, Ирина Малцева и Сергей Максименко – бяха 
претърсени и те бяха повикани за разпит;

Л. като има предвид, че според доклада „Свободата по света през 2020 г.“ в Русия 
няма независими медии, а руските журналисти работят под постоянна заплаха, 
като се сблъскват с тормоз, сплашване, арести и животозастрашаващи нападения 
и често биват стигматизирани като чуждестранни агенти; като има предвид, че 
според международната НПО „Справедливост за журналистите“ броят на 
съобщените нефизически кибератаки и заплахи срещу журналисти се е увеличил 
от 70 инцидента през 2017 г. до над 160 през 2019 г.; като има предвид, че на 23 
юли 2020 г. Дмитрий Низовцев, кореспондент на „Щаб Навалного“, новинарска 
медия в YouTube на Алексей Навални, беше нападнат в дома си в източния град 
Хабаровск след излъчване на живо на текущите протести в града;

М. като има предвид, че Русия провежда масови дезинформационни и пропагандни 
кампании в страната и в чужбина, насочени срещу Европейския съюз и неговите 
държави членки, с цел подкопаване на демократичния дебат и засилване на 
социалната поляризация, участие в исторически ревизионизъм и подобряване на 
собствения си имидж в контекста на пандемията от COVID-19;

1. осъжда възможно най-остро опита за убийство на Алексей Навални;

2. призовава Руската федерация да проведе цялостно, прозрачно и безпристрастно 
разследване във връзка с опита за убийство на Алексей Навални и да изправи пред 
съд отговорните за това лица, който и да носи крайната отговорност за това;

3. призовава Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) да разследва 
употребата на химическо оръжие при отравянето на Алексей Навални и призовава 
руското правителство да окаже пълно съдействие за разследването и да 
предостави незабавно пълна и подробна информация за своята програма 
„Новичок“ на ОЗХО; във връзка с това подчертава решението, взето от ОЗХО 
през декември 2019 г., за добавяне на веществата от групата „Новичок“ към 
списъка на силно контролираните вещества, което беше подкрепено и от Руската 
федерация;

4. изразява пълна солидарност с Алексей Навални; осъжда непрекъснатите опити на 
руските власти да го накарат да мълчи и да попречат на усилията на неговата 
организация за повишаване на осведомеността относно корупцията и за борба с 
нея в рамките на държавните институции и сред политическите представители и 
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държавите служители;

5. при липсата на незабавно сътрудничество от страна на руските институции, 
призовава държавите членки и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) 
да използват пълноценно инструментите, с които разполагат, за да се 
противопоставят на употребата и разпространението на химическия оръжия, 
включително и използването на ограничителни мерки;

6. изразява съжаление във връзка с непрекъснато засилващите се руски кампании за 
дезинформация и пропаганда, и подчертава, че е важно да се предприемат ответни 
мерки и ефективни действия за демаскиране на тези кампании;

7. призовава руските власти да прекратят всякакви актове на тормоз, включително и 
на съдебно равнище, срещу политически опоненти, журналисти, политически и 
граждански активисти в Руската федерация, и да осигурят необходимите условия, 
при всички обстоятелства, за да могат тези лица да извършват своите законни 
дейности, без странична намеса;

8. припомня, че свободата на убеждение и на изразяване е право, а не привилегия, 
което, наред с правото на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, 
има решаваща роля за създаването и съществуването на ефективна демократична 
система;

9. припомня важността на пълното спазване от страна на Русия на международните 
ѝ правни задължения като страна по  Конвенцията за забрана на химическото 
оръжие и като член на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, както и на основните права на човека и принципите на 
правовата държава, заложени в Европейската конвенция за правата на човека и 
Международния пакт за граждански и политически права; отново посочва, че 
правото на глас на Русия в рамките на Съвета на Европа беше суспендирано за 
период от пет години – до юни 2019 г., след незаконното анексиране на Крим; 
призовава Съвета на Европа да суспендира отново правото на глас на Руската 
федерация, докато делото „Навални“ не бъде разследвано по подходящ начин;

10. призовава Съвета, държавите членки и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност (ЗП/ВП) да ускорят създаването на амбициозен режим 
на санкции в областта на правата на човека под формата на европейски 
законодателен акт „Магнитски“;

11. призовава държавите членки, при липсата на надеждно руско разследване на 
опита за убийство на Алексей Навални, да обмислят приемането на допълнителни 
ограничителни мерки срещу Руската федерация;

12. призовава участващите държави членки да се оттеглят от проекта за газопровод 
„Северен поток 2“, ако Руската федерация не изпълни задължението си да 
разследва независимо и ефективно престъплението срещу Алексей Навални;

13. призовава ВП/ЗП и ЕСВД да гарантират, че случаите на всички лица, преследвани 
по политически причини, ще бъдат взети предвид при възобновяването на 
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консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека, и да поискат 
официално представителите на Русия в тези консултации да предоставят 
отговори, при всички положения; призовава председателите на Съвета и на 
Комисията, както и върховния представител/заместник-председател да 
продължават да следят отблизо тези случаи, да повдигат тези въпроси в различни 
формати и срещи с Русия, както и да докладват на Парламента относно обмена на 
информация с руските органи; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 
правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, 
правителството и парламента на Руската федерация.


